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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 1 серпня 2019 року
USD 2502.0755 EUR 2790.0644 RUB 3.9454 / AU 357934.41 AG 4117.17 PT 219432.02 PD 387071.08

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Євробляхери:  
закони зробили  
їх дисциплінованими

Голова Державної податкової служби про головне 
завдання структури — зміну ставлення до підприємців

Триває підготовка  
до опалювального сезону

ПОСЛУГИ. Готовність житлового фонду країни до опа-
лювального сезону становить 60%. Соціальні об’єкти 
(школи, дитячі садки і лікарні) будуть готові до 1 верес-
ня. Про це на селекторній нараді з регіонами щодо опа-
лювального сезону наголосив віцепрем’єр-міністр — мі-
ністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Ген-
надій Зубко. 

«До початку опалювального сезону місцева влада має 
зосередитися на встановленні будинкових лічильників. 
Щодо житлового фонду найкращі показники у Черкаській 
і Миколаївській областях. Найгірша ситуація в Кіровоград-
ській. Українці мають сплачувати лише за спожиту послу-
гу, а не за нараховані нормативи. Рівень сплати населення 
за всі спожиті послуги у січні — травні цього року — 97,3%, 
за тепло і гарячу воду — 101%. Порівняно з минулим ро-
ком цей показник зріс на 18%. Тому українці, які регулярно 
й у повному обсязі оплачують надані житлово-комунальні 
послуги, мають беззаперечне право отримувати їх вчас-
но», — цитує слова віцепрем’єра його служба. 

ЦИТАТА ДНЯ

СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

48,968 млрд грн
становив залишок коштів на єдиному 

рахунку Держказначейства на 1 серпня. 
Це вчетверо більше, ніж місяць тому

«Податкова має бути 
відкритою, розуміти 
потреби підприємців 

і розв’язувати їхні 
проблеми в 

межах своїх 
повноважень».

Сміляни мають отримати тепло вчасно
ОЧІКУВАННЯ. А керівництво міста зобов’язане знайти кошти для реструктуризації боргів 
перед НАК «Нафтогаз України»

Опалювальний сезон у 
Смілі не буде зірвано, і в 

домівках жителів міста бу-
де тепло. Це Президент Во-
лодимир Зеленський пообі-
цяв під час зустрічі з пред-
ставниками громадськості та 
влади Черкаської області. На 
ній обговорювали проблему 
заборгованості теплопоста-
чальних підприємств Сміли 
за спожитий газ. Глава дер-
жави пообіцяв, що правоохо-
ронні органи розберуться в 
ситуації, що виникла.

Віцепрем’єр-міністр — мі-
ністр регіонального розви-
тку, будівництва та ЖКГ 
Геннадій Зубко зауважив: 
«Усе залежить від ефектив-
ності місцевої влади — місь-

кої та обласної. До смілян 
жодних питань, вони вчас-
но оплачують усі житлово-
комунальні послуги (рівень 
розрахунків — 101%). Дер-
жава дала всі необхідні ін-
струменти й допомогу для 
вчасного початку опалю-
вального сезону. В лютому 
Мінрегіон затвердив схему 
теплопостачання міста. Але 
потрібно, щоб на місці добре 
попрацювали. Смілакомун-
теплоенерго отримало змо-
гу реструктуризувати бор-
ги перед НАК «Нафтогаз 
України» на 60 місяців. Але 
рівень розрахунків за ци-
ми зобов’язаннями низький. 
Це ставить під загрозу отри-
мання від НАК номінації на 

постачання газу на опалю-
вальний сезон». 

Тож керівництво міста по-
винно знайти 3 мільйони 100 
тисяч гривень, щоб розраху-
ватися з НАК. А ще потріб-
но навести в місті лад із ко-
тельнями, оптимізувати їх 
роботу — дозавантажити од-
ні й заморозити інші. І остан-
нє: припинити практику хао-
тичного відключення спожи-
вачів від централізованого 
опалення, як було в попере-
дні два міжопалювальні пері-
оди, яке в подальшому при-
зводить до збільшення сум у 
платіжках за тепло.

Смілакомунтеплоенерго 
перевірять відповідно до рі-
шення уряду. Адже у під-

приємства один з найвищих 
тарифів на теплопостачання 
у країні. Потрібно перевіри-
ти, куди витрачають кошти 
і чому накопичуються бор-
ги. Ключовий принцип на-
шої подальшої роботи — пе-
ревірка ефективності кожно-
го підприємства ТКЕ. 

Під час робочої поїздки на 
Черкащину Володимир Зе-
ленський представив нового 
голову Черкаської ОДА Іго-
ря Шевченка. Глава держави 
закликав дати час новому ке-
рівникові розібратися у про-
блемах регіону. 

«Їх дуже багато. Всі одразу 
розв’язати не зможемо. Ми 
всі наполягаємо на коротких 
термінах. Якщо щось буде не 

так, то кажіть — мінятиме-
мо кадри. Це справедливо й 
чесно», — цитує пресслуж-
ба Президента слова Воло-
димира Зеленського.

Начальник поліції облас-
ті Валерій Лютий доповів про 
перебіг розслідування жор-
стокого вбивства журналіста 
Вадима Комарова. Началь-
ник служби автомобільних 
доріг області Владислав Де-
миденко розповів, що фінан-
сування в регіоні спрямову-
ють передусім на забезпе-
чення функціонування між-
народних доріг. На запитання 
Президента, чи можна відре-
монтувати дорогу до Умані за 
рік, відповів в.о. голови Дер-
жавного агентства автомо-

більних доріг Славомір Но-
вак: «Це можливо за належ-
ного фінансування». Прези-
дент наголосив на важливос-
ті об’їзної дороги, де вже від-
ремонтовано 2 кілометри, а 
загалом необхідно зробити 9. 

До 1 грудня планують зда-
ти в експлуатацію злітно-по-
садкову смугу черкаського 
аеропорту. Для повного за-
вершення комплексу треба 
два роки і 750 мільйонів гри-
вень. Президент доручив за-
ступникові керівника Офісу 
Президента Олексієві Гонча-
руку опрацювати залучення 
представників бізнесу до бу-
дівництва термінала, щоб у 
найближчі два роки місто ма-
ло міжнародний аеропорт.

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Експерти вважають, що майже всі 
власники уживаних авто з іноземною реєстрацією вчасно  
їх оформлять згідно з українським законодавством
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документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРА-
ЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» ідентифікаційний код: 
37310549, адреса: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 
12 (надалі — Товариство) повідомляє, що рішенням єдино-
го учасника Товариства 24.07.2019 року прийнято рішення:

-  про створення нової юридичної особи у формі товари-
ства з обмеженою відповідальністю шляхом виділу з Това-
риства із переданням йому згідно розподільчого балансу 
частини майна, прав та обов’язків Товариства; 

- про зменшення статутного капіталу Товариства  на 
1000,00 (одна тисяча) гривень  — із 1300000,00 (один міль-
йон триста тисяч) гривень до 1299000,00 (один мільйон двіс-
ті дев’яносто дев’ять тисяч) гривень — у зв’язку з виділом із 
нього нового товариства з обмеженою відповідальністю зі 
статутним капіталом у 1000,00 (одна тисяча) гривень.

У зв’язку з вищевикладеним Товариство повідомляє всіх 
кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені  дого-
вором забезпечення, що кредитори Товариства протягом 30 
днів з дати направлення (або опублікування) цього повідо-
млення  мають право звернутися до Товариства за його міс-
цезнаходженням з письмовою вимогою про здійснення на 
вибір Товариства однієї з таких дій: 1) надання забезпечен-
ня виконання зобов’язання; 2) дострокового припинення або 
виконання зобов’язання (зобов’язань) перед кредитором та 
відшкодування збитків, якщо інше не встановлено догово-
ром між Товариством та кредитором. 

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кри-
мінальному провадженні № 42015000000002821 за обвинуваченням Луцюка П. С. у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та їх представників у судове засідання, яке 
відбудеться 12.08.2019 р. о 13 год. 00 хв., 13.08.2019 р. о 12 год. 30 хв., 14.08.2019 р. о 13 
год. 00 хв., 15.08.2019 р. о 12 год. 00 хв., 16.08.2019 р. о 12 год. 00 хв., 28.08.2019 р. о 14 год. 
00 хв., 29.08.2019 р. о 09 год. 30 хв., 30.08.2019 р. об 11 год. 30 хв., 02.09.2019 р. о 15 год. 
00 хв., 03.09.2019 р. о 14 год. 00 хв., 04.09.2019 р. об 11 год. 00 хв., 16.09.2019 р. о 10 год. 00 
хв., 17.09.2019 р. о 15 год. 00 хв., 18.09.2019 р. о 10 год. 00 хв., 19.09.2019 р. о 10 год. 00 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових 
засідань № 229.

Cуддя Коваленко В. М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Романенка Во-
лодимира Вікторовича, 26.09.1970 р.н., який на даний час про-
живає за адресою: Україна, АР Крим, м. Ялта, вул. Дмитрієва, 4, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, призначене 05.08.2019 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні 
відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ. вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL18N09668
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

27.08.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43762-asset-sell-id-209160

Повістка про виклик обвинуваченого при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Воло-

димирович, який народився 02.05.1975 року, 
зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Академіка Вільямса, буд. 50-А, кв. 14, відпо-
відно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 14.08.2019 року о 10 годині 00 хвилин в за-
лі судових засідань № 231 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Cуддя Попревич В. М.

Повістка про виклик підозрюваних  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Гавриленко Андрій Олек-

сандрович, 10.12.1989 року народження, за 
ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, від-
повідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 14.08.2019 року о 10 годині 00 хвилин 
в залі судових засідань № 231 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 
Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимировичу, 14.08.1965 р. н., зареєстрованому за 

адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров. Шкільний, 22, кв. 5, необхідно з’явитися в су-
дове засідання, яке відбудеться 13.08.2019 року о 15 годині, за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Єлькін Руслан Михайлович, 20.07.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрований за адресою: Одесь-
ка область, Арцизький район, с. Роща, вул. Мічуріна, 106, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 13.08.2019 року о 10 годині 30 хвилин в 
залі судових засідань № 131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Перша Харківська міська державна 
нотаріальна контора (пл. Конституції, 1) 
запрошує всіх зацікавлених осіб звер-
нутися в строк до 09.08.2019 року для 
оформлення спадкових прав після по-
мерлого 19.07.2018 року Віткалова Ми-
коли Федоровича, 11.12.1922 р. н.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Безим’янний Володимир Миколайович, який народився 22 квітня 1959 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Китобойна, 81, та обвинувачений Джуган Михайло Петрович, який народився 
30 квітня 1974 року, зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Усть-Чорна, вул. Ка-
лініна, 33, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 
13.08.2019 року о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 231 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Cуддя В. М. Попревич

Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (Інститут садівництва НААН) має на-
мір передати майно в оренду нежитлового приміщення площею 91 кв.м  та 12,5 кв.м в будівлі майстер-
ні з інженерним центром за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  с. Новосілки, вул. Озер-
на, 25 та нежитлового приміщення площею 21,3 кв. м в будівлі лабораторного корпусу за адресою:  
Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  с. Новосілки, вул. Садова, 23 терміном на 2 роки 11 місяців.

За отриманням додаткової інформації прохання звертатися за адресою: 03027, Київська обл., Києво-Свя-
тошинський р-н, с. Новосілки, вул. Садова, 23.

Телефон для довідок 8(044)526-42-11; 8(044)526-55-18.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 липня 2019 р. № 681 
Київ

Про оптимізацію надання адміністративних 
послуг у сфері пенсійного забезпечення

З метою зниження адміністративного навантаження на громадян, а та-
кож оптимізації та підвищення ефективності роботи органів Пенсійного фонду Украї-
ни шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯє:

1. Установити, що:
1) для призначення, перерахунку, поновлення, припинення, продовження виплати пен-

сій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій або переведення з одного виду пенсії на ін-
ший (далі — призначення пенсії) на запит органів, які призначають пенсію, не пізніше трьох 
робочих днів з дня його отримання подаються такі відомості:

з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному конт-
ролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Відомості подаються Державною фіскаль-
ною службою відповідно до закону;

з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — дата та місце народження і 
походження особи, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інші акти цивільно-
го стану особи.  Відомості подаються в порядку, встановленому Міністерством юстиції та 
Пенсійним фондом України;

з централізованого банку даних з проблем інвалідності — про осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю. Відомості подаються у порядку, встановленому Міністерством соціальної по-
літики та Пенсійним фондом України;

з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, — про 
осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою. Відомості подаються структурни-
ми підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севасто-
польської міських державних адміністрацій, структурними підрозділами з питань соціаль-
ного захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміні-
страцій, виконавчими органами з питань соціального захисту населення міських, районних 
у містах (у разі їх утворення) рад у порядку, встановленому Міністерством соціальної полі-
тики та Пенсійним фондом України;

з реєстрів даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи пе-
ребувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, — про здобуття 
такими дітьми та учнями дошкільної та загальної середньої освіти. Відомості подаються 
структурними підрозділами, відповідальними за створення та постійне оновлення зазна-
чених реєстрів, відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2325; 2018 р., № 80, ст. 2663). Відомості пода-
ються в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом Укра-
їни;

з реєстрів територіальних громад — про місце проживання/перебування особи із зазна-
ченням адреси житла/місця перебування. Відомості подаються органами реєстрації;

2) забороняється вимагати від особи, яка подає заяву для призначення пенсії, докумен-
ти, що підтверджують відомості, зазначені у підпункті 1 цього пункту (крім випадку, коли та-
кі відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі або особа 
не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної сис-
теми), а також відомості, які містяться в інформаційних системах Пенсійного фонду Украї-
ни та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань. Положення щодо обміну відомостями, зазначеними у підпункті 1 цього 
пункту, діють до організації електронної інформаційної взаємодії відповідних інформацій-
них ресурсів згідно з Порядком організації електронної  інформаційної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450). 

Доступ  до  зазначених  у  підпункті  1  цього  пункту  реєстрів здійснюється авторизова-
но із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка зробила запит, з вико-
ристанням засобів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного  соціального  страхування на центральному рівні за умови надання особою, яка 
подає заяву для призначення пенсії, а у випадках, передбачених законом, — також члена-
ми її сім’ї згоди на отримання та обробку їх персональних даних.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Пенсійному фонду України забезпечити створення інтерфейсів прикладного програ-

мування для забезпечення доступу до пріоритетних державних електронних інформацій-
них ресурсів, передбачених Положенням про електронну взаємодію державних електрон-
них інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від   

8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних ін-
формаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), а також їх по-
дальше підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформа-
ційних ресурсів.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним ад-
міністраціям:

привести у тримісячний строк власні акти у відповідність із цією постановою;
забезпечити подання в установлений строк Пенсійному фонду України відомостей, 

зазначених у підпункті 1 пункту 1 цієї постанови.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 липня 2019 р. № 681
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзац шостий пункту 4 Положення про Єдиний державний автоматизований ре-

єстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 
2006 р., № 8, ст. 439; 2014 р., № 74, ст. 2097), після слова «пільговикам» доповнити 
словами «, Пенсійному фонду України (посадовим особам) та його органам для здій-
снення ними своїх повноважень».

2. Пункт 3 Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 121 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 523; 2019 р., № 17, ст. 569), доповни-
ти абзацом такого змісту:

«На безоплатне отримання інформації, що внесена до банку даних, має право 
Пенсійний фонд України (посадові особи) та його органи, якщо запит зроблено у 
зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень.».

3. Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 (Офіцій-
ний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2325; 2018 р., № 80, ст. 2663), доповнити пунк-
том 91 такого змісту:

«91. На безоплатне отримання даних реєстру має право Пенсійний фонд України 
(посадові особи) та його органи, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ни-
ми своїх повноважень.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 липня 2019 р. № 495-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Міністерству економічного розвитку  

і торгівлі на 2019 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству економічно-
го розвитку і торгівлі на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків за програмою 1207010 «Керівництво та управління у сфері 
статистики» на суму 1432,9 тис. гривень (з них видатки споживання — 361,4 тис. гривень, 
видатки розвитку — 1071,5 тис. гривень);

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 1207090 «Підготовка кадрів у 
сфері статистики вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечення діяль-
ності його баз практики» на суму 578,1 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 1207030 «Щоквартальна плата до-
могосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведен-
ня обстеження умов їх життя» на суму 854,8 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству економічного розвитку і торгівлі погодження перерозподілу видатків, пе-

редбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до 
розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 липня 2019 р. № 496-р 
Київ

Про перерозподіл обсягу освітньої  
субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам у 2019 році

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 
рік» здійснити у 2019 році перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам згідно з додатком.

Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису держав-
ного бюджету.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 10 липня 2019 р. № 496-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ  

обсягу освітньої субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам у 2019 році

(тис. гривень)

Код місцевого 
бюджету

Назва місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції
зменшення збільшення

06307200000 Районний бюджет Ємільчинського району 2 628
06523000000 Бюджет Барашівської сільської об’єднаної 

територіальної громади
2 820,1

16510000000 Бюджет Семенівської селищної об’єднаної 
територіальної громади

2 658,7

18315200000 Районний бюджет Сумського району 7 845,6
18512000000 Бюджет Миколаївської сільської об’єднаної 

територіальної громади
714,7

20326200000 Районний бюджет Чугуївського району 1 469,2
20503000000 Бюджет Чкаловської селищної об’єднаної 

територіальної громади
3 121,3

21517000000 Бюджет Борозенської сільської об’єднаної 
територіальної громади

2 074,7

23508000000 Бюджет Ротмістрівської сільської об’єднаної 
територіальної громади

745,4

23545000000 Бюджет Плешканівської сільської 
об’єднаної територіальної громади

645,5

Резерв 15 099,4
Усього 19 911,3 19 911,3

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 липня 2019 р. № 504-р 
Київ

Про віднесення цілісного майнового 
комплексу колишнього державного 

виробничого підприємства «Каранський 
кар’єр» до сфери управління Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі
Віднести цілісний майновий комплекс колишнього державного виробничого під-

приємства «Каранський кар’єр», який розміщений у смт Мирне Волноваського району 
Донецької області, до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 CЕРПНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +19 +24 Черкаська +9 +14 +19 +24
Житомирська +9 +14 +19 +24 Кіровоградська +10 +15 +21 +26
Чернігівська +8 +13 +19 +24 Полтавська +9 +14 +19 +24
Сумська +8 +13 +18 +23 Дніпропетровська +9 +14 +21 +26
Закарпатська +10 +15 +21 +26 Одеська +15 +20 +22 +27
Рівненська +9 +14 +19 +24 Миколаївська +14 +19 +23 +28
Львівська +9 +14 +20 +25 Херсонська +14 +19 +23 +28
Івано-Франківська +9 +14 +18 +23 Запорізька +13 +18 +23 +28
Волинська +9 +14 +20 +25 Харківська +10 +15 +20 +25
Хмельницька +9 +14 +19 +24 Донецька +11 +16 +22 +27
Чернівецька +10 +15 +20 +25 Луганська +9 +14 +20 +25
Тернопільська +9 +14 +19 +24 Крим +15 +20 +23 +28
Вінницька +9 +14 +20 +25 Київ +12 +14  +22 +24

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

19..24
9..14

20..25
10..15

21..26
9..14

23..28
14..19
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9..14
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eЛечо зміцнює дружбу  
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

КУЛІНАРНІ ЗМАГАННЯ. У закарпатському селі Чома 
пройшло свято лечо — улюбленої страви багатьох укра-
їнців. Її готують лише влітку зі свіжих овочів. На фестива-
лі лечо готували не тільки жителі села Бене, де компак-
тно проживають етнічні угорці, а й численні гості. Кухар-
ські здобутки команд, зокрема чотирьох з Угорщини, оці-
нювали за смаковими якостями, оформленням і подачею. 

У тому, що літню страву можна приготувати нестан-
дартно і з вигадкою, переконали кухарі із села Кийтпол 
з Угорщини. Вбрані в національні костюми, вони подали 
лечо у випеченому для цього хлібі, під ляскіт вівчарсько-
го батога. А ще ця команда підібрала для приготування ін-
гредієнти із 12 міст і сіл Угорщини й українського Закар-
паття, підкресливши дружні відносини двох країн. Тут бу-
ли знамениті ковбаси із села Дюла на Берегівщині й ци-
буля з угорського міста Маков, помідори й перець із Не-
ветленфолу на Виноградівщині. Тож колектив визнано пе-
реможцем.

Команді, що стала другою, «Чомські бетяри», допома-
гали готувати страву професійна куховарка з Донецька, а 
також двоє туристів з Данії, які із задоволенням освоюва-
ли ази приготування лечо. У трійці переможців і колектив 
з угорського села Сіладьнодьфолу. 

День лечо у Чомі супроводжували привітання, які виго-
лошували почесні гості, а також виступи самодіяльних і 
професійних артистів.

«Невидимі» нагадали про проблему рабства 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

АРТПРОЄКТ. У Сєверодо-
нецьку на Луганщині влашту-
вали артінсталяцію проти су-
часного рабства. На проспек-
ті в центрі міста встановили 
фігури чоловіків і жінок, що 
стали жертвами рабства за 
останні роки. На силуетах впи-
сано реальні історії українців. 
Тут є розповідь чоловіка, яко-
го змусили працювати, дівчи-
ни, що потрапила в сексуаль-
не рабство, тощо. 

Захід влаштували працівни-
ки управління соціального за-
хисту Луганської ОДА разом 
з іншими департаментами та 
громадськими організаціями.

Мета артінсталяції «Невиди-
мі» — підвищити поінформова-
ність громадськості про цю гло-
бальну проблему і привернути 
увагу до тяжкого становища 
мільйонів жінок, чоловіків і ді-
тей з усіх куточків світу, які ста-
ли жертвами торговців людь-
ми, а також заохотити громад-
ськість активно допомагати і 
протидіяти цьому злочину.

Премія сумському 
науковцеві

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Приємна звістка надійшла цими днями на адресу 
Сумського національного аграрного університету: старшо-
го викладача кафедри технології харчування кандидата тех-
нічних наук Дмитра Бідюка удостоєно премії Кабінету Міні-
стрів за особливі досягнення у розбудові країни за 2018 рік. 
Свого часу «Урядовий кур’єр» розповідав про унікаль-
ні розробки молодого сумського науковця: виготовлення 
харчових екологічно чистих пакетів, посуду, які можна ви-
користати як харчові продукти чи переробити, не завдаю-
чи шкоди навколишньому середовищу. Нині Дмитро Бідюк 
вивчає і досліджує нові варіанти виробів, які можуть стати 
проривом не тільки в національній, а й європейській і сві-
товій екології. 

Усього Кабінет Міністрів відзначив 20 представників мо-
лоді за особливі заслуги в охороні навколишнього природ-
ного середовища, захисті населення, майна, тварин у над-
звичайних ситуаціях тощо.Ця артінсталяція покликана привернути увагу українців до проблем сучасного рабства

Розробник екологічно чистих пакетів Дмитро Бідюк має  
в арсеналі відзнаку Кабінету Міністрів України
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Ох і смачне ж вийшло лечо, приготоване просто неба!

У харківському ботанічному саду  
пройде бієнале

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ДИВОВИЖА. У середині  
вересня на харків’ян і гос-
тей міста очікуватиме незви-
чайний захід — бієнале мо-
лодого мистецтва. Тоді бота-
нічний сад Харківського наці-
онального університету імені  
В. Н. Каразіна перетворить-
ся на величезний виставковий 
зал. Оскільки тема бієнале за-
ворожує («Здається, я захо-
джу в наш сад»), то одну з го-
ловних експозицій вирішили 
розмістити серед унікальних 

дерев і квітів, які тут культиву-
ють понад 200 років.

За словами директора бота-
нічного саду Олександра Альо-
хіна, бієнале органічно вписуєть-
ся в межі діяльності саду з попу-
ляризації ботанічних знань се-
ред дітей. Вони зможуть побачи-
ти пальми, інші екзотичні росли-
ни і провести паралелі з карти-
нами відомих художників.

Участь в основній програ-
мі візьмуть 45 художніх проєк-
тів з усієї України, які підібра-
ла кураторська група: Дари-
на Скринник-Миська, Анастасія 
Євсєєва (Львів), Борис Філонен-

ко (Харків). Буде ще й допоміж-
на програма, яка доповнювати-
ме основну, окремо — дитяча і 
освітня, розповідають організа-
тори.

Основними виставкови-
ми майданчиками стануть кон-
структивістська будівля готелю 
«Харків» і центр сучасного мис-
тецтва «ЄрміловЦентр». 

Проте, як розповідає одна з 
організаторів заходу Іванна Ски-
ба-Якубова, діятиме 15 локацій. 

«Це такий невидимий хар-
ківський музейний квартал: ху-
дожній музей, муніципальна га-
лерея, дитяча студія, певні при-

міщення у будівлі оперного те-
атру», — пояснює пані Іванна й 
уточнює, що окремі проєкти ре-
алізовуватимуть у міському про-
сторі.

Місце проведення бієнале у 
Харкові від самого початку було 
найбільшою інтригою і пробле-
мою. За словами голови оргко-
мітету Тетяни Тумасян, команда 
витратила понад вісім місяців, 
щоб знайти потрібне місце для 
основного проєкту: зручно роз-
ташоване, площею не менш як 
2500 квадратних метрів і з мож-
ливістю пристосувати під до-
ступний виставковий простір.
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